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Het adres is: Zeeburgerkade 10, 1019 HA 
Amsterdam, tel. 020-692 
8810, www.persmuseum.nl, geopend di-vr 10-

17, zo 12-17, feestdagen gesloten. Met 
museumkaart gratis entree. 
                                                   Gerard Raven

 
De maandelijkse ruilbeurzen op zaterdagochtenden in ’t Trefcentrum te Voorthuizen 
 

 
Na de ruilbeurs van 6 november is op 11 
december nog een ruilbeurs gehouden, 
waar deze foto is genomen van ons erelid 
Andries Kreuzen, die het Algemeen 
Handelsblad van maandag 8 juli 1850 laat 
zien. Die voorpagina vermeldt dat dit de 
Tweede Editie is, die begint met het 
bericht van zondagavond 7 juli: 
ONTWERP VAN EEN DUITSCH-
OOSTENRIJKSCH HANDELS-
VERBAND. 
 
In de rechterkolom zien we Wanda en 
Hans van Zon bij hun stand met diverse 
publicaties, eveneens genomen op de 
ruilbeurs die samen met de 
Documentatiegroep 40-45 werd gehouden 
op 11 december. Op 5 februari is de 
volgende beurs van de Documentatiegroep. 
Op 5 maart 2011 is er dan weer een 
VKTV-beurs. Naar wij hopen ontvangen 
de VKTV-leden tegen die tijd het volgende 

nummer uit de 18de jaargang van Au 
Courant. 
 

    
Daarin kunt u een interview verwachten 
met onze leden de heer en mevrouw 
Jongbloed-De Vries uit Brussel over hun 
verzameling van Belgische kranten. Van 
de hand van Gerard Raven verschijnen 
twee artikelen: het ene over een 
handgeschreven krant uit Bermuda en een 
ander over de reisetappes in 1864 van een 
poststuk van Nieuw-Zeeland naar London. 
Het bijzondere is dat Gerard die etappes 
allemaal via kranten heeft weten te 
achterhalen! 
 
U, als trouw VKTV-lid in ook minder 
aktieve verenigingsjaren, heeft inmiddels 
vast wel begrepen dat wij ook uw initiatief 
om kopij voor dat volgende nummer in te 
leveren heel erg waarderen! 
 
De lidmaatschapskosten voor 2011 zijn 
gehandhaafd op € 20,- (ING-bank 3853388 
t.n.v. VKTV te Heerhugowaard). 
 
Hoewel niet helemaal passend bij 
bovenstaande oproep durven bestuur en 
redactie u toch een SPAARZAAM 2011 
toe te wensen! 
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